اطالعيه هسته گزينش
قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون پذيرش پيمانی بهورزی مورخ 99/6/02
كليه داوطلبان اصلی الزم است جهت انجام مراحل گزينش باا در دسات داشاتد مادارل ديال در ي ای از روزهاای
 8022/0/81لغايت  .8022/0/00از ساعت  1022الی 81 022به ,.واحد گسترش شب ه بهداشت و درمان شهرستان مربوط
مراجعه نمايند.
 -8ت ميل فرم اطالعات فردی ( لينک دانلود آن ديل اطالعيه می باشد )
-0تصوير از تمام صفحات شناسنامه با توضيحات
-1تصوير از آخريد مدرل تحصيلی
 0 -0قطعه ع س 1×0جديد مربوط به سال جاری
-5تصوير از كارت ملی
*ارائه مدارل ديل( از شماره  5الی  )88درصورت داشتد ارائه گردد.
-6تجربه كاری مرتبط با رشته شغلی(گواهی پايان طرح يا گواهی اشتغال ب ار جهت شاغليد)
-7ارائه گواهينامه مبنی بر گذراندن دوره آموزشی مهارتهای  7گاناه راياناه(()ICDL1,ICDL2درصاورت داشاتد
گواهينامه)
-1ارائه مقاالت علمی يا تأليفات در صورتی كه مرتبط با شغل مورد درخواست بوده و در مجالت علمی پژوهشی و تخصصی
كه دارای رتبه بندی در كميسيون نشريات پزش ی وزارت بهداشت و يا وزارت علوم و تحقيقات و فناوری می باشاد ااا
شده باشد.
-9ارائه گواهی از دانشگاه محل تحصيل در صورت داشتد معدل  87يا باالتر
-82ارائه گواهينامه مبنی بر هم اری با نهادهای انقالبی(عضويت در گردانهای عاشورا و الزهرا عضويت فعال و يا عادی در
بسيج هم اری با انجمنهای اسالمی كانون قرآن هيأتهای مذهبی و)...
-88ارائه گواهی كسب رتبه های برتر در زمينه های علمی فرهنگی ورزشی و قرآنی در مرحلاه شهرساتانی اساتانی و
كشوری( در صورت كسب رتبه)
-80ارائه مدارل ايثارگری جهت افراد پذيرفته شده از سهميه ايثارگران
*قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون 0
 -8فايل ال تروني ی « گزينش در يک نگاه » در ديل ايد اطالعيه برای آشنايی شما با فرآيند گزينش گذاشته شده اسات.
لطفا مطالعه فرماييد.
 -0عدم مراجعه افراد جهت تش يل پرونده گزينش در تاريخهای دكر شده به منزله انصراف داوطلب بوده ونفر دخيره باه
ترتيب اولويت جايگزيد فرد غايب خواهد شد.

روابط عمومی
هسته گزينش دانشگاه علوم پزش ی بوشهر

